
NASJONALPARKSTYRET FOR FEMUNDSMARKA OG GUTULIA 
 
 
Protokoll fra møte 05.09.2018 
 
 

Sted: Ljøsnavollen seter 
Tid: Kl. 10.00 – 15.00 (Befaring ved Øya seter og Ljøsnavollen på starten av møtet) 
 

 
Til stede fra styret: Hans Vintervold, Liv Darell, Inge Even Danielsen, Heidi Lundstedt og Tor 

Erik Skramstad 
 
Forfall: Lars Erik Hyllvang og Eva Nordfjell 
 
Andre til stede:  Kirsten Thyrum, nasjonalparkforvalter  
 Ragnar Ødegaard, nasjonalparkforvalter 

 
 
Sak 21/2018: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 
 
Innkallingen til møtet ble enstemmig godkjent.  
 
Sak 22/2018: Valg av to personer til å underskrive protokollen 
 
Tor Erik Skramstad og Heidi Lundstedt ble valgt til å underskrive protokollen sammen med leder. 
 
Sak 23/2018: Referatsaker 
 
De refererte sakene ble godkjent og tatt til orientering  
 
Sak 24/2018:   

Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia vil foreslå at det utarbeides et brev til 
Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet der en foreslår muligheten av å jobbe videre med 
mål om å etablere en pilot for forenkling av nasjonalparkforvaltningen. Det vil kreve medvirkning fra 
statlige myndigheter for å få til en slik pilot, og det kan være ulike måter å gjennomføre dette på. 
Nasjonalparkstyret vil i første omgang be om at det startes opp en prosess der en kan se på ulike 
former for gjennomføring av en slik pilot.  



 
 
Behandling i møtet: 
 
Hans Vintervold fremmet forslag om at saken utsettes til neste møte i nasjonalparkstyret 
 
Forslaget om utsetting ble enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes 
 
 
Sak 25/2018: Naturoppsyn i Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker med tilgrensende 
landskapsvernområder – status og behov 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia mener at tilgjengelige ressurser til oppsyn i regi 
av Statens naturoppsyn i Femundsmarka og Gutulia må økes betydelig. Det bør rettes en 
henvendelse til Miljødirektoratet der det redegjøres for status, utfordringer og behov knyttet til 
oppsynsvirksomheten i området og anmode om at nasjonalparkene blir tilført økte ressurser til 
oppsyn fra og med 2019. 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og Gutulia mener at tilgjengelige ressurser til oppsyn i regi 
av Statens naturoppsyn i Femundsmarka og Gutulia må økes betydelig. Det bør rettes en 
henvendelse til Miljødirektoratet der det redegjøres for status, utfordringer og behov knyttet til 
oppsynsvirksomheten i området og anmode om at nasjonalparkene blir tilført økte ressurser til 
oppsyn fra og med 2019. 
 
 
 
Sak 26/2018: Gutulia nasjonalpark – søknad om dispensasjon for fangst av småpattedyr i       
2018 -2021 – Norsk institutt for naturforskning 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilger Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og 
Gutulia søknaden av 16.juli 2018 fra Norsk institutt for naturforskning og gir dispensasjon fra 
verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, § 3 punkt 3.1, for gjennomføring av fangst av 
smågnagere og spissmus i august-september 2018 -2021 etter de planer og forutsetninger som 
framgår av søknaden. I denne vurderingen er det lagt vekt på at tiltaket er en del av et større 



vitenskapelig arbeid for overvåking av naturtilstanden i Norge. Gjennomføring av tiltaket vil øke 
kunnskapen om naturforholdene og utviklingen av disse i både Gutulia nasjonalpark og landet for 
øvrig. Dispensasjonen gjelder for inntil 400 felledøgn i august/september. Det forutsettes at NINA 
har gyldig dispensasjon for fangst av vilt for vitenskapelige formål, jfr. viltlovens § 26, punkt 4. 
 
 
Behandling i møtet: 
 
Enstemmig i tråd med forslag til vedtak 
 
 
Vedtak: 
 
 
Med hjemmel i naturmangfoldlovens § 48 innvilger Nasjonalparkstyret for Femundsmarka og 
Gutulia søknaden av 16.juli 2018 fra Norsk institutt for naturforskning og gir dispensasjon fra 
verneforskriften for Gutulia nasjonalpark, § 3 punkt 3.1, for gjennomføring av fangst av 
smågnagere og spissmus i august-september 2018 -2021 etter de planer og forutsetninger som 
framgår av søknaden. I denne vurderingen er det lagt vekt på at tiltaket er en del av et større 
vitenskapelig arbeid for overvåking av naturtilstanden i Norge. Gjennomføring av tiltaket vil øke 
kunnskapen om naturforholdene og utviklingen av disse i både Gutulia nasjonalpark og landet for 
øvrig. Dispensasjonen gjelder for inntil 400 felledøgn i august/september. Det forutsettes at NINA 
har gyldig dispensasjon for fangst av vilt for vitenskapelige formål, jfr. viltlovens § 26, punkt 4. 
 
 
 
Sak 27/2018: Eventuelt 
 
Det ble lagt fram en søknad fra Tommy Berndtsson om tillatelse til bruk av helikopter i 
forbindelse med uttak av elg i jaktfeltet Femundsmarka nord, Engerdal kommune. Styret slutter 
seg til at saken kan behandles administrativt og det gis dispensasjon i tråd med tidligere 
dispensasjoner som er gitt i dette området.  
 
Ragnar Ødegaard orienterte om status for stillingen som nasjonalparkforvalter for Femundsmarka 
og Gutulia, samt Fulufjellet. Styret ga uttrykk for at de ønsker at Ragnar Ødegaard kan fortsette i 
stillingen som forvalter i dette området. Det bør oppfordres til at Fylkesmannen i Hedmark så 
snart som mulig får avklart status for denne stillingen så snart som mulig.  
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
                 Tor Erik Skramstad                    Heidi Lundstedt  Hans Vintervold 


